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محتوای شغلی  پرسشنامه  

Job Content Questionnaire (JCQ) 

 تان به سواالت زیر پاسخ دهید.لطفاً در خصوص وضعیت شغلی فعلی

JCQ1 1- سال  ........مشغول هستيد ؟   چه مدتي است در اين كار 

JCQ2 2- ًسال  ........داريد ؟     چند سال سابقه كار مجموعا 

 ]را به شرکت کننده نشان دهیدJCQ1کارت [ 

JCQ3  هاي جديدي بياموزم زشغل من ايجاب ميكند كه چي  

 مموافق كامال  □                     مفقموا  □                 ندارم نظري  □                 ممخالف  □             ممخالف كامال  □   

JCQ4 كار تكراري است شغل من شامل مقدار زيادي 

 مموافق كامال  □                     مقمواف  □                 ندارم نظري  □                ممخالف  □             ممخالف كامال  □   

JCQ5  دارد شغل من نياز به خالقيت 

 مموافق كامال  □                     مقمواف  □                 ندارم نظري  □                ممخالف  □             ممخالف كامال  □   

JCQ6 تصميمات زيادي بگيرم شغل من اجازه ميدهدكه شخصا 

 مموافق كامال  □                     مقمواف  □                 ندارم نظري  □                ممخالف  □             ممخالف كامال  □   

JCQ7  طلبدمي شغل من مهارت بااليي را  

 مموافق كامال  □                     مقمواف  □                 ندارم نظري  □                ممخالف  □             ممخالف كامال  □   

JCQ8  كمي در خصوص تصميم درباره ي نحوه انجام كارم دارم من در شغلم آزادي بسيار 

 مموافق كامال  □                     مقمواف  □                 ندارم نظري  □                ممخالف  □             ممخالف كامال  □   

JCQ9 وگوناگون انجام مي دهم در شغلم كارهاي متنوع 

 مموافق كامال  □                     مموافق  □                 ندارم نظري  □               ممخالف  □             ممخالف كامال  □   

JCQ10   آن چه در كارم اتفاق مي افتد دارم هاي زيادي در موردگفتني 

 مموافق كامال  □                     مموافق  □                 ندارم نظري  □               ممخالف  □             ممخالف كامال  □   

JCQ11  خودم را دارم فرصت رشد توانايي هاي خاص 
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 مموافق كامال  □                     مقمواف  □                 ندارم نظري  □                ممخالف  □             ممخالف كامال  □   

JCQ12  مي طلبد شغل من سرعت كاري زيادي را 

 مموافق كامال  □                     مقمواف  □                 ندارم نظري  □                ممخالف  □             ممخالف كامال  □   

JCQ13  طلبدشديد را مي شغل من كار كردن بسيار 

 مموافق كامال  □                     مموافق  □                 ندارم نظري  □               ممخالف  □             ممخالف كامال  □   

JCQ14  مي طلبد شغل من تالش بدني زيادي را 

 مموافق كامال  □                     مموافق  □                 ندارم نظري  □              ممخالف  □             ملفمخا كامال  □   

JCQ15  خواسته نمي شود از من حجم كار زيادي 

 مموافق كامال  □                     مموافق  □                 ندارم نظري  □             ممخالف  □             ممخالف كامال  □   

JCQ16  دارم براي انجام كارم وقت كافي 

 مموافق كامال  □                     مموافق  □                 ندارم نظري  □            ممخالف  □             ممخالف كامال  □   

JCQ17 ديگران دارند فارغ هستم من از تقاضاهاي متناقضي كه 

 مموافق كامال  □                     مموافق  □                 ندارم نظري  □            ممخالف  □             ممخالف كامال  □   

JCQ18   من تا حد زيادي ثبات داردكار 

 مموافق كامال  □                     مموافق  □                 ندارم نظري  □           ممخالف  □             ممخالف كامال  □    

JCQ19 امنيت شغلي من خوب است 

 مموافق كامال  □                     مموافق  □                 ندارم نظري  □            ممخالف  □             ممخالف كامال  □  

JCQ29 كه زير دست او هستند اهميت مي دهد سرپرست من به رفاه افرادي 

 موافقم كامال  □                      موافقم  □               ندارم    نظري  □             مخالفم  □           ممخالف كامال  □

JCQ30 توجه مي نمايد سرپرست من به گفته هاي من 

 موافقم كامال  □                      افقممو  □                   ندارم نظري  □             مخالفم  □           مخالفم كامال  □

JCQ31 من كمك مي كند سرپرست من در انجام كار به 

 موافقم كامال  □                     موافقم  □                   ندارم نظري  □             مخالفم  □           مخالفم كامال  □
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JCQ32 ار كردن با يكديگر موفق استبه ك افراد سرپرست من در وادار كردن 

 موافقم كامال  □                      موافقم  □                ندارم نظري  □             مخالفم  □           مخالفم كامال  □

JCQ33 مي كنم توجه شخصي به من ابراز مي كنند افرادي كه من با آن ها كار 

 موافقم كامال  □                        موافقم  □               ندارم نظري  □             مخالفم  □           مخالفم كامال  □

JCQ34  مي كنم به كار خود احاطه دارند افرادي كه من با آنها كار 

 موافقم كامال  □                        موافقم  □              ندارم نظري  □             مخالفم  □           مخالفم كامال  □

JCQ35  كنم برخوردي دوستانه دارند افرادي كه با آنها كار مي 

 موافقم كامال  □                         موافقم  □             ندارم نظري  □             مخالفم  □           مخالفم كامال  □

JCQ36  من كمك مي كنند كنم در انجام كار به افرادي كه با آنها كار مي 

 موافقم كامال  □                         موافقم  □             ندارم نظري  □             مخالفم  □           مخالفم كامال  □

JCQ20 

 

شغل و كارفرماي  مي دهند چقدر احتمال دارد شما از دست  خواهند داشته باشند براي هميشه گاهي عده اي شغلي را كه مي

 ازدست بدهيد؟ فعلي خود را ظرف دو سال آينده

 رودنمي آن احتمال صالا  □        نيست محتمل  □      دانمنمي  □    دارد احتمال تاحدودي  □       دارد احتمال بسيار  □

 

 ]را به شرکت کننده نشان دهید JCQ2کارت [ 

JCQ21 مواد شيميايي خطرناك هستيد؟ آيا در شغلتان در معرض 

 نيستم درمعرض □              نيست مهمي مسئله اما هستم درمعرض  □     است مهم بسيار مسئله واين هستم معرض در  □

JCQ22 لتان هستيد؟گرد و خاك، دود، گاز، دود شيميايي، ذرات آلوده يا چيز هاي ديگر در شغ آيا در معرض هواي آلوده از 

 نيستم درمعرض □              نيست مهمي مسئله اما هستم درمعرض  □     است مهم بسيار مسئله واين هستم معرض در  □

JCQ23 

 طور خطرناك انبار شده اند و يا قرار گرفته اند مي باشيد؟ آيا در معرض چيزهايي كه به

 نيستم رمعرضد □              نيست مهمي مسئله اما هستم درمعرض  □     است مهم بسيار مسئله واين هستم معرض در  □

JCQ24 نامناسب در محل كارتان قرار داريد؟ آيا در معرض مناطق كثيف يا 

 نيستم درمعرض □              نيست مهمي مسئله اما هستم درمعرض  □     است مهم بسيار مسئله واين هستم معرض در  □
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JCQ25 بيماري در شغلتان هستيد؟ آيا در معرض خطر ابتال به 

 نيستم درمعرض □              نيست مهمي مسئله اما هستم درمعرض  □     است مهم بسيار مسئله واين تمهس معرض در  □

JCQ26  ماشين آالت يا وسايل خطرناك هستيد؟ آيا در معرض كار با ابزار 

 نيستم درمعرض □              نيست مهمي مسئله اما هستم درمعرض  □     است مهم بسيار مسئله واين هستم معرض در  □

JCQ27 يا برق گرفتگي هستيد؟ آيا در معرض آتش، سوختگي 

 نيستم درمعرض □              نيست مهمي مسئله اما هستم درمعرض  □     است مهم بسيار مسئله واين هستم معرض در  □

JCQ28 خطرناك در شغلتان هستيد؟ آيا در معرض روش هاي كاري 

 نيستم درمعرض □              نيست مهمي مسئله اما هستم درمعرض  □     است مهم بسيار مسئله واين هستم معرض در  □

JCQ37  راضي هستيد؟ تا چه اندازه از كارتان 

 هستم بسيارراضي □       هستم راضي تاحدودي  □           متوسط □     نيستم راضي  □           نيستم اصالراضي  □

JCQ38  توصيه مي كنيد؟ ه دوستيآيا كارتان را ب 

 حتما بله  □                           كنم فكر بايد  □                      اصال نه  □

JCQ39  دوباره اين شغل را مي پذيرفتيد؟ آيا اگر امكانش را داشتيد 

 ماحت بله  □                           كنم فكر بايد  □                      اصال نه  □

JCQ40  ديگر شغل جديدي اختيار كنيد؟ چه اندازه احتمال دارد سال 

 ندارد احتمال اصال  □                    تاحدي  □               است محتمل بسيار □

JCQ41  كاري بود كه در آغاز انتظار داشتيد؟ آيا شغل شما شبيه همان 

 نه  □                   تاحدي □                  بسيارزياد □

 ]را  به شرکت کننده نشان دهید JCQ3کارت [موارد زیر را تجربه کرده اید؟ در دوازده ماه اخیر آیا 

JCQ42 چند بار در كوتاه مدت خسته مي شويد؟ 

 زهرگ □                     ندرت به □                     گاهي  □                        اغلب □

JCQ43  داريد؟ ا مشكل عرق كردن دستآي 

 زهرگ □                     ندرت به □                     گاهي  □                        اغلب □
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JCQ44  ،بيقراري يا تنش داريد؟ آيا مشكل احساس عصبي بودن 

 زهرگ □                     ندرت به □                     گاهي  □                        اغلب □

JCQ45   آيا كم اشتهايي داريد؟ 

 زهرگ □                     ندرت به □                     گاهي  □                        اغلب □

JCQ46  داريد؟ آيا مشكل به خواب رفتن 

 زهرگ □                     ندرت به □                     گاهي  □                        اغلب □

JCQ47  داريد؟ آيا در طول خواب مشكلي 

 زهرگ □                     ندرت به □                     گاهي  □                        اغلب □

 در توصيف وضعيت اعالم شده بهترين تطبيق را با زندگي شما دارند: هفت كدام يك از اعداد يك تا 

 بهترين وضعيت = بيشترين نمره     دترين وضعيتب = كمترين نمره

JCQ48    زندگي شما بي ارزش يا با ارزش است؟ 

JCQ49  است؟ زندگي شما تنها يا اجتماعي 

JCQ50  زندگي شما خالي يا پر است؟ 

JCQ51  است ؟  ازاميد پر  يا  كننده زندگي شما مايوس 

JCQ52  است؟  ثمر بخش يا  بي ثمر  زندگي شما 

JCQ53  رده است؟كفراهم  براي شما فراهم نكرده يا نيكوترين خصائل و بهترين ها را در شما زندگي شما چندان شانسي را 

JCQ54  جالب است؟  يا  خسته كننده  زندگي شما 

JCQ55  لذت بخش است؟  يا  زندگي شما غم بار 

 

 

 

 

 

B بخش  -پرسشنامه سنجش سالمت و عملکرد پرسشنامه شغلی   
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 Health and Work Performance Questionnaire (HPQ) – Part B 

1HPQB- سب شما نيستاً مناشما مي كند. اگر هيچيك از گروهها دقيق اصليلطفاً گروهي را انتخاب كنيد كه بهترين تعريف را از شغل ،

 انتخاب( يكلطفاً گروهي را انتخاب كنيد كه بيش از همه به شغل شما نزديك است )فقط 

 جرايي، اداري، مدير رده باال )مثال: عضو هيات علمي، مدير اجرايي، معاون فروش، مدير كارخانه(ا …………  

 )حرفه اي)مثال: پزشك، پرستار، كارشناس بهداشت، مهندس، حسابدار، تحليل گر سيستم.............  

 يوتر(پشتيباني تكنيكي)مثال: تكنسين آزمايشگاه، مشاور حقوقي، برنامه نويس كامپ …………  

 )فروش )مثال: نماينده فروش، دالل سهام، خرده فروش ………  

 )پشتيباني اداري و كارمندي )مثال: منشي، مسئول صورتحساب ها، مسئول اداري …………  

 )مشاغل خدماتي)مثال: افسر حراست)نگهبان(، كارگر توزيع غذا، دربان …………  

 ار با ماشين(كارگر صنعتي و توليدي)مثال: مكانيك، نجار، ك …………  

  )مواد شيميايي / اپراتور توليد )مثال: سرپرستان شيفتي و كاركنان ساعتي………… 

 مثال: رانندة كاميون، كارگر ساختماني(  كارگر ساده(………… 

 

HPQB2- زماني امه(، برناهروز مهمعيني در هت اساعدر  بايمنظم )تقركدام است؟ برنامه زماني  شماكار  زماني برنامهتوصيف از  نيبهتر 

قابل  ريغكاري ، ساعت مثال ي)برا نامنظمزماني برنامه  كي اي(، و بعضي روز ها روز كار و روزهاي ديگر شب كار مثال،  ي)برا يچرخش

 حجم كار(؟ ايو  طيشراو بسته به  ينيب شيپ

 (برويد HPQB4 سوال به )    برنامه منظم

  چرخشيبرنامه 

    برنامه نامنظم

HPQB3-  (سدبر ٪100به  دي؟ )مجموع بااستروز ساعات شبانهاز  كيدر هر  به طور متوسط در هفته شمادرصد از كل ساعات كار چند 

 % 

  ظهر( 12صبح تا  6صبح )

  بعد از ظهر( 6-ظهر12بعد از ظهر )

  شب( 12عصر تا  6غروب و شب )

  صبح(6شب تا  12نيمه شب )

 100 كل

 

 بروید 6Bاسخ داده اید به سوال پ 3HPQBتوجه: اگر به 

HPQB4 - ؟مي كنيدآغاز  را معموال كار يچه ساعت  

 (23:59تا 00:00:               ) از                 
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HPQB5- ؟شما تمام مي شودمعموال كار  يچه ساعت 

 (23:59تا 00:00:                ) از                 

 

6HPQB-   مسئول و ناظر چند نفر هستيد؟                      نفر خصاًشدر كار خود 

          

7HPQB-  چند ساعت كار كرده ايد؟                  ساعت روز گذشته 7در مجموع طي 

 

8HPQB-  را  روزه چند ساعت كار كنيد؟ )اگر مختلف است، متوسط 7دارد كه بطور معمول در يك هفتة كاري  انتظاركارفرماي شما

 حساب كنيد.(                          ساعت

      

9HPQB-  هایی را که فکر کنید. در فضای مورد نظر تعداد روز روز( گذشته 28هفته ) 4لطفاً اکنون به تجربیات کاری خود طی

 برای هر یك از موارد زیر صرف کرده اید مشخص کنید.

 ...روز(گذشته 28هفته )  4طی  

 

 تعداد روز  

(28-0) 

HPQB9a  اً فقط )لطف را بدليل مشكالت جسمي يا رواني بر سر كار خود حاضر نشده ايد؟ كاملچند روز كاري

ل ل مشكبر سر كار حاضر نشده ايد، نه بدلي خودتانروزهايي را محاسبه كنيد كه بدليل مشكل 

               سالمتي فرد دي

 

HPQB9b   د ار خوي )از جمله تعطيالت رسمي و مرخصي( بر سر كرا به هر دليل ديگر كاملچند روز كاري

 حاضر نشده ايد؟

 

HPQB9c  ه   ر نشداز يك روز كاري را بدليل مشكالت جسمي يا رواني بر سر كار خود حاض قسمتيچند روز

بر سر  نودتاخايد؟ )لطفاً روزهاي كامل را حساب نكنيد، روزهايي را محاسبه كنيد كه بدليل مشكل 

               ر نشده ايد، نه بدليل مشكل سالمتي فرد ديگري( كار خود حاض

 

HPQB9d  ر سر صي( باز يك روز كاري را به هر دليل ديگري )از جمله تعطيالت رسمي و مرخ قسمتيچند روز

                             كار خود حاضر نشده ايد ؟ )لطفا روزهاي كامل را حساب نكنيد(
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  سوال فوق صفر می باشد( به سوال 4گذشته همه روزهای کاری را سرکار حاضر بوده اید ) جواب تمام روز  28اگر در 

 10HPQBبروید. در غیر این صورت به سواالت زیر پاسخ دهید. 

9HPQB-  28ماييد طي روز گذشته سر كار حاضر نبوده ايد، فكر كنيد و مشخص ن 28به همه روزهايي كه بصورت كامل يا ناقص طي 

  ...روز گذشته

 تعداد روز   

HPQB9f  
 

                                                               ؟نكرده ايد افتيدستمزد در چندروز   

                                

 

HPQB9g  چند روز بخشي از حقوق كامل خود را دريافت كرده ايد؟                                    

 

 

HPQB9h   كرده ايد؟        استفاده  ي)با حقوق(استعالج ياز مرخصچند روز 

 

 

HPQB9i   كرده ايد؟         ستفاده ا مرخصي استحقاقي )با حقوق( ازچند روز 

 

 

 

10HPQB-  چند ساعت كار كرده ايد؟  روز( گذشته 28هفته ) 4حدوداً در مجموع طي 

 ساعت   

a10HPQB-   ؟كاري داشتيد دستاورد اي تيموفقنوع شما هر  ايآ ،روز( گذشته 28هفته ) 4آيا طي 

 بلي ............. 

 برويد HPQB11aبه سوال   خير ...............

-HPQB10b ، ؟افتاده يچه اتفاقبنويسد لطفا بله است  اگر پاسخ شما به سوال فوق 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

a11HPQB-  ؟نوع شكست كاري داشتيدشما هر  ايآ ،روز( گذشته 28هفته ) 4آيا طي 

 بلي ................. 

 برويد HPQB12به سوال   خير .................

b11HPQB-،؟افتاده يچه اتفاقبنويسد لطفا بله است  اگر پاسخ شما به سوال فوق 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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12HPQB-  ال پاسخي را داشته ايد. براي هر سؤ روز( گذشته 28هفته ) 4سؤاالت بعدي درخصوص اوقاتي است كه طي ساعات كاري طي

 ]کت کننده نشان دهیدرا به شر HPQBکارت [انتخاب كنيد كه بيشترين شباهت را با تجربيات شما داشته باشد.

HPQB12a 
  

  از همكاران شما بوده است؟ باالتر چه مدت عملكرد شما

 □يچوقت ه                 □ كمي از اوقات               □برخي اوقات                 □بيشتر اوقات             □تمام مدت   

HPQB12b است؟ از همكاران شما بوده ترپايين چه مدت عملكرد شما  

  □يچوقت ه                □ كمي از اوقات               □برخي اوقات                 □بيشتر اوقات             □تمام مدت   

HPQB12c ،چه مدت شما هيچ كاري انجام نداديد در حاليكه بايد كار مي كرديد؟ در ساعات كاري  

  □وقت هيچ                □ كمي از اوقات               □برخي اوقات                 □بيشتر اوقات             □تمام مدت   

HPQB12d چه مدت آنطور كه بايد با دقت كار نكرديد؟ 

  □يچوقت ه                □ كمي از اوقات               □برخي اوقات                 □بيشتر اوقات             □تمام مدت   

HPQB12e  كار شما پايين تر از حد مطلوب بود؟ كيفيتچه مدت 

 □يچوقت ه                □ كمي از اوقات               □برخي اوقات                 □بيشتر اوقات             □تمام مدت   

HPQB12f تمركز كافي روي كار خود نداشتيد؟ چه مدت  

 □چوقت هي                □ كمي از اوقات               □برخي اوقات                 □بيشتر اوقات             □تمام مدت   

HPQB12g مشكالت سالمتي موجب محدودشدن نوع كار يا ميزان كار شما شد؟ چه مدت  

  □يچوقت ه                □ كمي از اوقات               □برخي اوقات                 □بيشتر اوقات             □تمام مدت   

 

(HPQB13  الي عملكرد ع 10 ، كه صفر بدترين عملكردي است كه فردي مي تواند در كار شما داشته باشد و10در يك محدودة از صفر تا

 افراد در كار مشابه شما چه حدي است؟ بيشترباشد، بنظر شما ميزان عملكرد معمول 

 بهترين عملكرد          بدترين عملكرد

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

14HPQB(   نه ارزيابي مي چگو يكي دو سال گذشتهخود را در طي  معمولمشابه، شما عملكرد كاري  10با استفاده از محدودة صفر تا

 كنيد؟

 بهترين عملكرد          بدترين عملكرد

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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15HPQB(  روز( گذشته 28هفته ) 4خود را در طي روزهاي كاري در  كليمشابه، شما عملكرد كاري  10با استفاده از محدودة صفر تا ،

 چگونه ارزيابي مي كنيد؟

 بهترين عملكرد          بدترين عملكرد

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

16HPQB(ه نوع كار مشابهي را چگونه با عملكرد بيشتر افرادي ك روز( گذشته 28هفته ) 4اي كاري شما عملكرد كاري كلي خود طي روزه

 پاسخ را انتخاب كنيد( يك)فقط  با شما دارند مقايسه مي كنيد؟

  از ساير كاركنان بوديد.  خيلي بهترشما 

  از ساير كاركنان بوديد. تا حدي بهتر شما 

  از ساير كاركنان بوديد كمي بهترشما . 

  بوديد.  متوسطشما تقريباً در حد 

  از ساير كاركنان بوديد.  كمي بدترشما 

  از ساير كاركنان بوديد.  تا حدي بدترشما 

  از ساير كاركنان بوديد خيلي بدترشما. 

 

 

 

 

 پرسشنامه سرمایه اجتماعی محیط کار

Work place social capital 

 ]را به شرکت کننده نشان دهید WSCکارت [

WSC1 
 .كند مي رفتار ما با توجه و مهرباني با ما، سرپرست

  □كامال مخالفم □          مخالفم        □ تاحدودي موافقم□        موافقم       □كامال موافقم
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WSC2 
 .دهد مي اهميت كارمند يك عنوان به ما حقوق به ما سرپرست

 □كامال مخالفم           مخالفم       □ افقمتاحدودي مو          □موافقم        □كامال موافقم

WSC3 
 .است "با هم بودن" ما نگرش

 □كامال مخالفم          □مخالفم     □ تاحدودي موافقم           □موافقم        □كامال موافقم

WSC4 
 مطلع نگه مي دارند. كار به مربوط مسائل مورد در يكديگر را كار واحد در افراد

 □كامال مخالفم           □مخالفم      □ تاحدودي موافقم          □موافقم         □فقمكامال موا

WSC5 
 .اند شده واقع يكديگر مورد درك و پذيرش ميكنند احساس افراد

 □كامال مخالفم           □مخالفم       □ تاحدودي موافقم         □موافقم          □كامال موافقم

WSC6 
 .ميكنند يكديگراعتماد هاي ايده به ممكن نتيجه بهترين به رسيدن براي كاري دواح اعضاي

 □كامال مخالفم             □مخالفم      □ تاحدودي موافقم          □موافقم          □كامال موافقم

WSC7 
 .ميكنند مشاركت جديد هاي ايده سازي پياده و بسط براي كاري واحد در افراد

 □ كامال مخالفم           □مخالفم        □ تاحدودي موافقم         □موافقم           □كامال موافقم

WSC8 
 .كنيم اعتماد خود سرپرست به توانيم مي ما

 □ كامال مخالفم          □مخالفم       □ تاحدودي موافقم         □موافقم             □كامال موافقم

 

 

 

 یتپرسشنامه استرس سنجی سیگر

عيت ان كننده وضها بي سوال هاي زير مرتبط با شغل فعلي شما مي باشد. لطفاً براي هر يك از عبارات زير مشخص كنيد كداميك ازگزينه

اسخگويي پما در تا چه اندازه با عبارات زير موافق يا مخالف هستيد(. از همكاري ش "شما درشغل فعلي است )مشخص نماييد شخصا

 تمام سواالت  اين پرسشنامه كمال سپاس وتشكر را داريم.صادقانه و واقعي به 

 ]را به شرکت کننده نشان دهید ERکارت [
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ER1 

 بخاطر حجم كار زياد در اين شركت اغلب وقت كم مي آورم.

 □كامال موافقم   □موافقم        □ مخالفم      □مخالفم كامال

ER2 
 در كارم اخالل ومزاحمت زيادي دارم.

 □كامال موافقم   □موافقم  □ مخالفم  □مخالفم كامال

ER3 
 در كارم مسئوليت هاي زيادي دارم.

 □كامال موافقم    □موافقم  □مخالفم  □كامال مخالفم

ER4 
 اغلب مجبور مي شوم اضافه كاري داشته باشم.

 □كامال موافقم  □موافقم   □مخالفم   □كامال مخالفم

ER5 
 شغلم نياز به فعاليت جسمي زيادي دارد.

 □كامال موافقم  □موافقم  □ مخالفم   □كامال مخالفم

ER6 
 كارمن در مقايسه با سال هاي قبل از لحاظ فكري وجسمي سنگين تر شده است.

 □كامال موافقم  □موافقم  □مخالفم   □كامال مخالفم

ER7 
 به من مي گذارد. سرپرستم /مافوقم احترامي را كه شايسته آن هستم

 □كامال موافقم   □موافقم  □مخالفم  □كامال مخالفم

ER8 
 همكارانم احترامي را كه شايسته آن هستم به من مي گذارند.

 □كامال موافقم  □موافقم    □مخالفم   □كامال مخالفم

ER9 
 من در شرايط سخت كاري از حمايت كافي برخوردار مي باشم.

 □كامال موافقم    □موافقم  □مخالفم    □كامال مخالفم

ER10 
 در كارم برخورد منصفانه با من نمي شود.

 □كامال موافقم    □موافقم   □مخالفم   □كامال مخالفم

ER11 
 اميد كمي به پيشرفت در شغلم دارم.

 □كامال موافقم   □موافقم   □مخالفم   □كامال مخالفم

ER12 
 شده يا امكان دارد ايجاد شود. تغيرات نامطلوبي در وضعيت شغلي ام ايجاد

 □كامال موافقم    □موافقم   □مخالفم  □كامال مخالفم

ER13 
 امنيت شغلي من پايين است.

 □كامال موافقم    □موافقم   □مخالفم   □كامال مخالفم

ER14 
 موقعيت شغلي فعلي من با تحصيالت يا آموزشي كه ديده ام مطابقت دارد.

 □كامال موافقم   □موافقم   □مخالفم   □كامال مخالفم

ER15 
 منزلتي كه شايسته آن هستم دريافت ميكنم. با توجه به تالش ها و موفقيت هايم من احترام و

 □كامال موافقم    □موافقم   □مخالفم  □كامال مخالفم

ER16 
 موفقيت هايم آينده شغلي خوبي دارم. با توجه به تالش و

 □كامال موافقم    □مموافق   □مخالفم   □كامال مخالفم

ER17 
 هايم حقوق و درآمد كافي دارم. دست آورد با توجه به تالش و

 □كامال موافقم    □موافقم     □مخالفم   □كامال مخالفم

ER18 شوم.به راحتي دستپاچه مي من به دليل حجم كاري زياد وقت كم مي آورم و 
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 □قمكامال مواف  □موافقم    □مخالفم     □كامال مخالفم

ER19 
 كنم.به محض اينكه صبح از خواب بيدار مي شوم به مسائل كاري فكر مي

 □كامال موافقم     □موافقم   □مخالفم   □كامال مخالفم

ER20 
 توانم مسائل كاري را فراموش كنم.گردم به زودي آرام مي شوم و ميوقتي به خانه برمي

 □موافقمكامال     □موافقم   □مخالفم    □كامال مخالفم

ER21 
 كنم.براي كارم فداكاري مي حد گويند كه من زياده ازنزديكانم به من مي

 □كامال موافقم   □موافقم   □مخالفم    □كامال مخالفم

ER22 
 روم هنوز نگران وظايف كاري ام هستم.وقتي به رختخواب مي

 □كامال موافقم   □موافقم   □مخالفم   □كامال مخالفم

ER23 
 محول كنم خوابم نمي برد. امروز را به فردا اگر كار

 □كامال موافقم    □موافقم   □مخالفم   □كامال مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   پرسشنامه

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)  

پرسش هاي زير مربوط به عادت هاي خواب شما صرفا در يك ماه گذشته است. پاسخ هاي شما بايد بيانگر شايعترين وضعيت شما در طي 

لطفا به تمام سواالت پاسخ دهيد.باشد. يك ماه گذشته   

PSQI1  (23:59ا ت00:00) از   ..... ...... : ..... ......  ؟رفته ايد رختخوابدر طول ماه گذشته معموال چه ساعتي از شب به 
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PSQI2 ؟رويدبتا به خواب ه ديطول كش هدر طول ماه گذشته به طور معمول چند دقيق  ........... 

PSQI3   (23:59تا 00:00) از .  ..... ...... : ..... .....  يد؟خواسته ابراز خواب چه ساعتي صبح در طول ماه گذشته، معموال 

PSQI4 قي واب حقيخد؟)توجه داشته باشيد كه يب حقيقي در شب داشته ااچند ساعت خوبه طور متوسط  ،در طول ماه گذشته

 ................ سپري مي شود، متفاوت است.( با زماني كه درتخت

PSQI5- مشكل خوابيدن داشته ايد؟زير  به هر يك از داليلبار  ددر طول ماه گذشته، چن  

 ]را به شرکت کننده نشان دهید PSQIکارت [
PSQI5.1 دقيقه به خواب برويد 30د در طول نتوانستي 

 □ ا بيشتر در هفتهسه بار ي   □ يك يا دوبار در هفته  □ در هفته كمتر از يك بار   □ بدون هيچ موردي در طول ماه

PSQI5.2 در بين خواب و يا ساعت هاي خيلي زود صبح از خواب بيدار شده ايد 

 □ ا بيشتر در هفتهسه بار ي   □ يك يا دوبار در هفته  □ كمتر از يك بار در هفته   □ بدون هيچ موردي در طول ماه

PSQI5.3 بيدار شده ايد.اجبارا اده از دستشويي براي استف 

 □ ا بيشتر در هفتهيسه بار    □ يك يا دوبار در هفته   □ كمتر از يك بار در هفته   □ بدون هيچ موردي در طول ماه

PSQI5.4 .به راحتي نتوانسته ايد تنفس كنيد 

 □ بيشتر در هفته سه بار يا   □ هفتهيك يا دوبار در   □ كمتر از يك بار در هفته  □ بدون هيچ موردي در طول ماه

PSQI5.5  خرخر با صداي بلند داشته ايد ياسرفه  

 □ تهبيشتر در هف ه بار ياس   □ ك يا دوبار در هفتهي□   كمتر از يك بار در هفته □  بدون هيچ موردي در طول ماه

PSQI5.6 به شدت احساس سرما كرده ايد 

 □ بيشتر در هفته سه بار يا   □ يك يا دوبار در هفته  □ ز يك بار در هفتهكمتر ا  □ بدون هيچ موردي در طول ماه

PSQI5.7 به شدت احساس گرما كرده ايد 

 □ بيشتر در هفته سه بار يا  □ يك يا دوبار در هفته   □ كمتر از يك بار در هفته  □ بدون هيچ موردي در طول ماه

PSQI5.8 خواب بد ديده ايد 

 □ ا بيشتر در هفتهسه بار ي   □يك يا دوبار در هفته   □ كمتر از يك بار در هفته   □ ول ماهبدون هيچ موردي در ط

PSQI5.9  .درد داشته ايد 

 □ ا بيشتر در هفتهسه بار ي   □يك يا دوبار در هفته   □ كمتر از يك بار در هفته   □ بدون هيچ موردي در طول ماه

PSQI5.10 .ساير داليل، لطفا توضيح دهيد...............  

PSQI5.10a در طول ماه گذشته چند بار به دليل فوق مشكل خوابيدن داشته ايد؟ 

 □ ا بيشتر در هفتهسه بار ي  □يك يا دوبار در هفته    □ كمتر از يك بار در هفته   □ بدون هيچ موردي در طول ماه
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PSQI6 - ي كنيد؟در طول ماه گذشته چگونه كيفيت خواب خود را رتبه بندي م 

 □ خيلي بد            □ نسبتا بد                □ نسبتا خوب       □ خيلي خوب

PSQI7- رانه(سخود  براي كمك به خواب، مجبور به استفاده از قرص شده ايد؟)تجويز شده يا بار ر طول ماه گذشته چندد 

 بار يا بيشتر در هفته سه     □ ا دوبار در هفتهيك ي     □ كمتر از يك بار در هفته     □ بدون هيچ موردي در طول ماه
□ 

PSQI8- ي اي اجتماعليت هدر طول ماه گذشته چند بار براي بيدار ماندن به منظور رانندگي، غذا خوردن و يا اشتغال به فعا

 مشكل داشته ايد؟

 ه بار يا بيشتر در هفتهس     □ هيك يا دوبار در هفت      □ كمتر از يك بار در هفته     □ بدون هيچ موردي در طول ماه
□ 

PSQI9-  ،حفظ انگيزش خود براي تكميل كارها چقدر براي شما مشكل بوده است؟در طول ماه گذشته 

 □ رگمشكل بسيار بز       □    تا حدودي مشكل      □ فقط يك مشكل بسيار جزئي        □  بدون هيچ مشكلي        

PSQI10- اتاقي داريد؟ يا هم آيا شريك خواب و 

 □ جداگانههم اتاقي يا شريك در اتاق            □بدون شريك خواب و يا هم اتاقي    

 □ شريك در همان تخت              □ در همان تختنه شريك در همان اتاق ولي   

 

 

 

 

PSQI10.1 .بلند خرخر كرده ايد 

 □ ا بيشتر در هفتهسه بار ي   □  يك يا دوبار در هفته  □ كمتر از يك بار در هفته  □   بدون هيچ موردي در طول ماه

PSQI10.2 در طول خوابها  نفسي طوالتي بين  وقفه  

 □ ا بيشتر در هفتهسه بار ي    □  يك يا دوبار در هفته  □ كمتر از يك بار در هفته   □ بدون هيچ موردي در طول ماه

PSQI10.3 تكان هاي عصبي و ناگهاني پاها در حين خواب 
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 ست كه:اشما گفته  خواب شب، چند بار موارد زير را به در موردول يك ماه گذشته در ط اگر هم اتاقي و يا شريك در خواب داريد، 

 

PSQI11 - ساعت..................: شويد؟ بيدار خواب از ساعتي چه هاصبح داريد دوست  

PSQI12 -(در هفته بيشتر يا بار سه) ؟ديخوابيم هم روز طول در آيا 

 هر بار چند دقيقه؟.................   خير          بلي 

PSQI13 -(صبح 6شب تا 9فاصله در ساعت 6حداقل) ايد؟داشته شبانه گذشته كار سال كيطول  در ايآ 

 چند شب در ماه؟.................       خير            بلي

 PSQI14-شود؟ داريخواب ب از ممكن است شما كنار فرد كهيطوربه كند،مي حركت زياد پاهايتان خواب طول در آيا 

  دانمينم            خير          بلي

PSQI15 -زنيد؟مي چرت اختيار بدون نداريد فعاليتي وقتي روز طول در آيا 

   خير           بلي

 

 

 

  رضایت از ابعاد مختلف زندگی رسشنامهپ

Satisfaction with Domains of life 
 

 د.ص نماییفکر کنید. در مورد هریك از موارد زیر میزان رضایت خود را مشخ حال حاضرتانلطفاً  در مورد زندگی و وضعیت 

  

 ]را به شرکت کننده نشان دهید SDLکارت [

 □ ا بيشتر در هفتهيسه بار    □  يك يا دوبار در هفته  □  كمتر از يك بار در هفته   □  بدون هيچ موردي در طول ماه

PSQI10.4  خوابحين سردرگمي و يا گيجي در  

 □ ا بيشتر در هفتهيسه بار     □  يك يا دوبار در هفته  □ كمتر از يك بار در هفته   □  بدون هيچ موردي در طول ماه

PSQI10.5  ساير داليل بي قراري شما در خواب 

 □ يا بيشتر در هفته سه بار    □  يك يا دوبار در هفته  □  كمتر از يك بار در هفته   □  بدون هيچ موردي در طول ماه

PSQI10.5b دهيد.............. توضيح ساير داليل را  لطفا  
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معوامل تنش زای مداوپرسشنامه   

Ongoing chronic stressors OCS)) 

 

لطفاً  ر طول کشیده باشد، بوده است.ماه یا بیشت 12آنها مشکل فعلی و مداوم شما به گونه ایکه  ارات زیر را خوانده و مشخص نمایید که هر یک ازلطفاً عب

یشتر نشان ب  ی شما راضعیت فعلتا چه اندازه باعث ناراحتی شما شده است. گزینه ای را که ومشخص نمایید که هریک از مشکالتی که برای شما رخ داده، 

 ]را به شرکت کننده نشان دهید OCSکارت [   می دهد عالمت بزنید.

SDL1  شرايط منزلي )خانه يا آپارتمان( كه در آن زندگي مي كنيد 

 □ضي نيستماصالً را          □كمي راضي ام    □ تا حدودي راضي ام    □ي ام خيلي راض   □كامال راضي ام 

SDL2 محله اي كه در آن زندگي مي كنيد 

 □ضي نيستماصالً را       □كمي راضي ام    □راضي ام تا حدودي      □خيلي راضي ام      □كامال راضي ام 

SDL3 زندگي روزمره و فعاليت هاي اوقات فراغت 

 □ي نيستماصالً راض        □كمي راضي ام  □   امراضي  تا حدودي    □خيلي راضي ام     □راضي ام  كامال

SDL4 زندگي خانوادگي 

 □ي نيستماصالً راض     □كمي راضي ام    □تا حدودي راضي ام     □خيلي راضي ام     □كامال راضي ام 

SDL5 وضعيت مالي فعلي 

 □اضي نيستماصالً ر      □تا حدودي راضي ام     كمي راضي ام     □ضي ام خيلي را     □كامال راضي ام 

SDL6 درآمد كلي خانوارتان 

 □اضي نيستماصالً ر     □كمي راضي ام     □راضي ام  تا حدودي     □خيلي راضي ام     □كامال راضي ام 

SDL7 سالمتي تان 

 □ضي نيستماصالً را    □كمي راضي ام   □راضي ام  تا حدودي      □خيلي راضي ام      □كامال راضي ام 

SDL8 زندگي تان بطور كلي در اين روزها 

 □اضي نيستماصالً ر     □كمي راضي ام      □راضي ام  تا حدودي    □خيلي راضي ام     □كامال راضي ام 
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OCS1 )مشكالت سالمتي مداوم )در خودتان 

 □ه است لي ناراحت كنندبله، خي  □بله، تا حدودي ناراحت كننده است   □بله، ولي ناراحت كننده نيست    □ نيفتاده ، اتفاقخير

OCS2 داوم)در همسر يا فرزند(مشكالت عاطفي يا جسماني م 

 □ه است لي ناراحت كنندبله، خي  □بله، تا حدودي ناراحت كننده است   □بله، ولي ناراحت كننده نيست    □ نيفتاده ، اتفاقخير

OCS3 مشكالت مداوم ناشي از مصرف الكل يا مواد )مخدر، روانگردان( در اعضاي خانواده 

 □ه است لي ناراحت كنندبله، خي  □بله، تا حدودي ناراحت كننده است   □ت كننده نيست بله، ولي ناراح   □ نيفتاده ، اتفاقخير

OCS4 مشكالت مداوم در كار 

 □ه است لي ناراحت كنندبله، خي  □بله، تا حدودي ناراحت كننده است   □بله، ولي ناراحت كننده نيست    □ نيفتاده ، اتفاقخير

OCS5 فشار مالي مداوم 

 □ه است لي ناراحت كنندبله، خي  □بله، تا حدودي ناراحت كننده است   □بله، ولي ناراحت كننده نيست    □ فتادهني ، اتفاقخير

OCS6 مشكالت مداوم مسكن 

 □ه است لي ناراحت كنندبله، خي  □بله، تا حدودي ناراحت كننده است   □بله، ولي ناراحت كننده نيست    □ نيفتاده ، اتفاقخير

OCS7  مداوم در روابط نزديكمشكالت 

 □ه است لي ناراحت كنندبله، خي  □بله، تا حدودي ناراحت كننده است   □بله، ولي ناراحت كننده نيست    □ نيفتاده ، اتفاقخير

OCS8  كمك كردن بطور مرتب به حداقل يك فرد بيمار يا كم توان يا ضعيف از خانواده يا دوستان 

 □ه است لي ناراحت كنندبله، خي  □بله، تا حدودي ناراحت كننده است   □ناراحت كننده نيست  بله، ولي   □ نيفتاده ، اتفاقخير

EFS پرداخت هزينه هاي ماهيانه زندگي شما و خانواده تان چقدر برايتان مشكل است؟ 

             سخت است و( كامالالف ( اصال سخت نيست    ب( كمي سخت است     ج( تا حدودي سخت است     د( خيلي سخت است     

 

 پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

 كيفيت زندگي خود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

 بسيار خوب □خوب       □متوسط       □بد      □بسيار بد     □

QOL1 

 چقدر از وضعيت سالمتي خودتان رضايت داريد؟

□زياد خیلی□          زياد□         متوسط□          كم□        خيلي كم  

 

QOL2 

 چقدر موارد خاص و مورد نظر را در چهار هفته پيش تجربه كرده ايد؟
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 ]را به شرکت کننده نشان دهید QOL1کارت [

 چقدر درد جسماني مانع انجام كارهاي مورد نظرتان مي گردد؟

        □     حداكثر ممكن□         خيلي زياد   □متوسط□    كمي□        اصال

QOL3 

 چقدر براي فعاليتهاي روزمره نيازمند درمان پزشكي هستيد؟

 □            حداكثر ممكن□         خيلي زياد   □متوسط□    كمي□        اصال

QOL4 

 چقدر از زندگي خود لذت مي بريد؟

 □            حداكثر ممكن□         خيلي زياد   □متوسط□    كمي□        اصال

QOL5 

 چقدر احساس مي كنيد زندگي شما معنادار است؟

 □            حداكثر ممكن□         خيلي زياد   □متوسط□    كمي□        اصال

QOL6 

 چقدر قادر به تمركز هستيد؟

 □            حداكثر ممكن□         خيلي زياد   □متوسط□    كمي□        اصال

QOL7 

 احساس امنيت مي كنيد؟چقدر در زندگي روزمره خود 

 □            حداكثر ممكن□         خيلي زياد   □متوسط□    كمي□        اصال

QOL8 

 چقدر محيط اطراف شما سالم است؟

 □            حداكثر ممكن□         خيلي زياد   □متوسط□    كمي□        اصال

QOL9 

 

 ]ننده نشان دهیدکرا به شرکت  QOL2کارت [  ادر به انجام چه چيزهايي بوديد؟هفته اخير امور را چگونه تجربه كرديد و ق 4در 

 آيا براي زندگي روزمره خود انرژي كافي داريد؟

 □كامال□        اكثرا       □ متوسط□          كمي□      اصال
QOL10 

 آيا از ظاهر خودتان راضي هستيد؟

 □كامال□        ااكثر□        متوسط□          كمي□      اصال
QOL11 

 آيا براي رفع نيازهاي خود پول كافي داريد؟

 □كامال□        اكثرا□        متوسط□          كمي□      اصال
QOL12 

 چقدر به اطالعات روزمره مورد نياز خود دسترسي داريد؟

 □كامال□        اكثرا□        متوسط□          كمي□      اصال
QOL13 

 ميزان امكان فعاليتهاي تفريحي داريد؟به چه 

 □كامال□        اكثرا□        متوسط□          كمي□      اصال
QOL14 

 چقدر مي توانيد جابجا شويد و تحرك داشته باشيد؟

 □كامال□        اكثرا□        متوسط□          كمي□      اصال
QOL15 

  ]را به شرکت کننده نشان دهید QOL3کارت [

 چقدر از وضعيت خواب خود راضي هستيد؟

 □خيلي راضيم□         راضيم□        نه راضيم،نه ناراضيم□          ناراضيم□       خيلي ناراضيم
QOL16 
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 چقدر از تواناييهاي خود در انجام فعاليتهاي روزمره راضي هستيد؟

 □خيلي راضيم□         راضيم       □ نه راضيم،نه ناراضيم□          ناراضيم□      خيلي ناراضيم 
QOL17 -8  

 چقدر از توانايي خود براي كاركردن )اشتغال( رضايت داريد؟

 □خيلي راضيم□         راضيم□        نه راضيم،نه ناراضيم□          ناراضيم□      خيلي ناراضيم 
QOL18 

 چقدر از خودتان رضايت داريد؟

 □خيلي راضيم□         راضيم□        نه راضيم،نه ناراضيم        □  ناراضيم□      خيلي ناراضيم 
QOL19 

 چقدر از روابط شخصي خود رضايت داريد؟

□خيلي راضيم□         راضيم□        نه راضيم،نه ناراضيم□          ناراضيم□      خيلي ناراضيم   
QOL20 

 چقدر از روابط عاطفي با همسر يا ديگران رضايت داريد؟

 □خيلي راضيم□         راضيم□        نه راضيم،نه ناراضيم□          ناراضيم□      خيلي ناراضيم 
QOL21 

 چقدر از حمايتي كه از دوستان و فاميل دريافت مي كنيد رضايت داريد؟

 □خيلي راضيم□         راضيم□        نه راضيم،نه ناراضيم□          ناراضيم□      خيلي ناراضيم 
QOL22 

 چقدر از شرايط محل سكونت خود رضايت داريد؟

 □خيلي راضيم□         راضيم□        نه راضيم،نه ناراضيم□          ناراضيم□      خيلي ناراضيم 
QOL23 

 چقدر از دسترسي خود به خدمات بهداشتي درماني رضايت داريد؟

□خيلي راضيم□         راضيم□        ناراضيمنه راضيم،نه □          ناراضيم□      خيلي ناراضيم   
QOL24 

 چقدر از وضعيت رفت و آمد خود احساس رضايت داريد؟

 □خيلي راضيم□         راضيم□        نه راضيم،نه ناراضيم□          ناراضيم□      خيلي ناراضيم 
QOL25 

 ؟چقدر دچارحالتي مانندغمگيني،نااميدي،اضطراب و افسردگي مي شويد

 □هميشه□           اكثرا□         نسبتا□          بندرت□        هرگز
QOL26 

 

 

 

 

 (AGQ)پرسشنامه پرخاشگری 

 ]را به شرکت کننده نشان دهیدAGQکارت [ 

AGQ1 
 .برخي مسائل جزيي و ناچيز مرا عصبي مي كند

 □زهرگ□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ2 
 .وقتي به وقايع گذشته نظر مي كنم بي اختيار رنجيده خاطر مي شوم 

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ3 
 .كارهاي زيادي را انجام مي دهم كه بعدا احساس پشيماني مي كنم 

 □هرگز             □   به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ4  وقتي چيزي مانع تحقق يافتن برنامه ها و نقشه هايم مي شود ، عصباني مي شوم. 
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 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ5 
 .از بي انصافي ديگران عصباني مي شوم 

 □هرگز                □به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ6 
 .تحمل شكست و ناكامي برايم خيلي دشوار است 

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

 

AGQ7 

 .حتي وقتي عصبانيت خود را از ديگران مخفي مي نمايم ، مدتي طوالني درباره آن فكر مي كنم

 □هرگز□                به ندرت□          اتگاهي اوق□            هميشه

AGQ8 
 .بعضي دوستانم عاداتي دارند كه مرا بسيار خشمگين مي كند 

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ9 
 .خودم را سرزنش مي كنم 

 □هرگز         □       به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ10 
 .از كارهاي احمقانه ديگران عصباني مي شوم

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ11 
 .بارسنگيني روي دوشم احساس مي كنم

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ12 
 .انتقاد قرار مي گيرم شديدا خشمگين مي شوم وقتي مورد

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ13 
 .از تاخير و تعلل ديگران عصباني مي شوم

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ14 
 .يند خيلي دلگير مي شوموقتي حرفم به كرسي نمي نش

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ15 
 وقتي عصباني مي شوم كنترلي روي حرفهايم ندارم

 .□هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ16 
 .ي دهموقتي خشمگين مي شوم به ديگران دشنام م

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ17 
 .آنقدر خشمگين مي شوم كه رفتارهاي غير منطقي از من سر مي زند

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ18 
 .در مواضع فكري خود مقاوم و پايدار هستم

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ19 
 .وقتي از كوره به در مي روم توي گوش ديگران مي زنم

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ20 
 .آنقدر عصباني مي شوم كه چيزي را پرتاب مي كنم

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات         □   هميشه

AGQ21 
 .افكار بدي در سر مي پرورانم كه مرا دچار احساس شرمندگي مي كند

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ22 ديگران مرا فردي خشن و پرخاشگر مي شناسند. 
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 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات       □     هميشه

AGQ23 
 .اگر در مغازه اي فروشنده اي با من بد رفتاري كند جار و جنجال به راه مي اندازم

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ24 
 .دستش مي گذارم اگر فردي مطلبي احمقانه بگويد حقش را كف

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ25 
 .اگر راننده يك اتومبيل در حين عبور از كنارم رعايت احتياط را نكند بر سر او فرياد مي زنم

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ26 
 .ا هر شخصي كه به من يا خانواده ام توهين كند درگير مي شومب

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ27 
 .اگر فردي به من صدمه بزند من هم به او صدمه مي زنم

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ28 
 .به ورزشهاي خشن عالقه دارم

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ29 
 .مردمي كه آزارم مي دهند ، دلشان كتك مي خواهد

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

AGQ30 
 .نند با آنها جر و بحث مي كنموقتي ديگران با من مخالفت مي ك

 □هرگز□                به ندرت□          گاهي اوقات□            هميشه

 


